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Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 13 november
2018
Närvarande:
Ledamöter:
Pekka Olson (ordförande), Karin Hedberg, Åke Hedhammar, Marina Reuterswärd, Staffan
Thorman, Renée Sporre-Willes, Nils Erik Åhmansson, Karl-Erik Johansson
Adjungerad:
Ulf Uddman, Lotta Bengtsson, Britt Gustavsson
Anmält förhinder:
Vid protokollet:
Annika Klang
§ 25

Sammankomsten öppnas

Ordförande Pekka Olson förklarade sammankomsten öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.
Mötet startade med att Akademin fick se ett prov på det emblem som ska pryda de galler som
ska sättas framför dörrarna till museet och temarummet.
Akademin var nöjd med utseendet. Färgen på emblemen bestämdes till den gröna färg som
finns i Akademins logotype.
§ 26

Val av justerare

Nils Erik Åhmansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 27

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg:
• Fotoutställning i Tidaholm
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§ 28

Föregående protokoll nr 2/2018

§ 7c) Förslag till Akademins Vänner
Arbetsgruppen har haft möte 12 september 2018 och enades då om att för närvarande inte
föreslå bildande av Kynologiska Akademins Vänner. Istället önskar gruppen att göra
Akademin och dessa samlingar mer kända bland SKKs medlemmar och andra intresserade.
En viktig del i det arbetet är att utnyttja Akademins webbplats på bästa sätt. Detta kommer att
bli enklare när den nya koordinatorn är på plats.
Ett antal idéer diskuterades. Gruppen enades om att börja med att skaffa kunskap om
målgruppen.
•

Göra kundundersökning med hjälp av SKKs enkätverktyg. Denna undersökning kan
vända sig till två målgrupper:
o Urval av samtliga medlemmar med kännedomsfrågor och frågor om vad man
vill se/veta om Akademin.
o Rasklubbsrepresentanter med frågor som till alla medlemmar, men med tillägg
om hur de ser på att lägga möten på kansliet med ”obligatoriska” visningar av
muséet och temarummet. Till detta kan man lägga frågor om klubben i sin
klubbtidning önskar få en text om Akademin för att sätta in i klubbtidningen.

Gruppen diskuterade också att skicka notiser till landsortspressens tidningar och websidor.
Dessa kan presenteras som pluggbitar med kort info om Akademin och museet och dess
visningar under rubriken ”Visst du att …”
Detta involverar att låta SKKs marknadsavdelning göra en bunt sådana notiser med info text
och en historisk bild på hund. Dessa ska erbjudas - och inte säljas som annonser till tidningar
att använda när de har behov av att lägga in s.k. pluggbitar. Formatet är litet. Idén behöver
utvecklas vidare om den anses som intressant. Kostnaden blir Marknads arbete.
Pekka Olson fick i uppdrag att undersöka hur bokningsfrekvensen från klubbarna ser ut i
möteslokalerna. Gruppen diskuterade också kostnadsaspekten för klubbarna vid bokning av
lokaler.
Idag tar Akademin ut en avgift för visning av muséet. Frågan är om denna avgift kan bakas in
i kostnaden för lokaler.
Akademin tackade för informationen och ställer sig positiv till att idéerna kan realiseras.
Ulf Uddman informerade om att han ska se över prissättningen på kansliets konferenslokaler,
vilket även då kan omfatta kostnaden för visning av museum och temarum.
Akademin noterade informationen.
§ 21 c) Stockholm Hundmässa - Åke Wintzells fotografier
SKKs avtal med Åke Wintzell gör att Akademin i detta fall kan använda tänkta
fotografier/bilder. Försäljning av saker/bilder/foton får inte förekomma.
Akademin noterade informationen.
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Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 29 Ekonomisk rapport
a) Resultatrapport
Resultatrapporten gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 30 Förslag på ny ledamot i Akademin
Marina Reuterswärd och Renée Willes informerade om och lämnade förslag om en eventuell
ny ledamot i Akademin.
Akademin beslutade att ordförande tar en kontakt med tilltänkt person.
§ 31 Ny koordinator i Akademin
Ca 30 personer sökte den utlysta tjänsten.
Fr.o.m. den 1 januari 2019 kommer Lotta Bengtsson att bli Akademins koordinator. Lotta är
utbildad arkitekt och har läst konsthistoria.
Akademin hälsade Lotta välkommen!
§ 32 SKKs Bibliotek
a)Gåvor och inköp
Staffan Thorman föreslog att Akademin gör två inköp av intressanta böcker:
Hunting in Northern Europe until 1500 AD, ISBN 978-1-138-21840-6
Dogs in the North – Stories of cooperation and co-domestication, ISBN 978-3529-01877-0
Akademin beslutade uppdra till sekreteraren att köpa in böckerna.
b)
Statistik
Britt Gustavsson redogjorde för aktuell statistik gällande sökningar på artiklar och böcker.
Försök ska göras för att hitta ett nytt sätt att redovisa skänkta böcker, särskilt när ett stort antal
böcker skänks vid ett och samma tillfälle.
Akademin noterade informationen.
§ 33 SKKs museum
a)
Gåvor och inköp
Inköp auktion – Staffan Hallström, Ingens Hundar
Inköp auktion – Ernst Billgren, 2 gröna hundar (litografi)
Inköp auktion - Jägare med hund av Mårten Andersson
Gåva Mollys Minne, skänkta av Gunnar Persson och C Saarella
b)

Övrigt
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Teman för Triangeln i museet:
2018
Kvartal 4 Åke Wintzells foton
2019
Kvartal 1 Kerstin Eckhardts olika uttryck och tekniker, januari – mars
Kvartal 2 Staffan Hallström m.fl. konstnärer i nutid, april-juni
Teman i Temarummet Schiller:
Skotsk terrier – dec – febr. Dan Ericsson, kontaktperson från Akademin, Marina Reuterswärd.
Invigning 24 november (slut 1 mars)
2019
Taxen, Elisabeth Rhodin, invigning 23 mars (slut 15 juni)
Teckningar, Lotta Bengtsson (Davidson, m.fl.) invigning 1 augusti (slut 31 oktober)
Vykort, Åke Hedhammar, invigning 15 november (slut 1 mars 2020)
Hundsport – Tidskriften apr-juni, ansvarig Renée Willes. Skjuts på framtiden p.g.a. av
tidsbrist.
Fotoutställning i Tidaholm
Tidaholms Museum har en fotoutställning som heter ”Hundar för hundra år sedan”.
Fotografen är en kvinna som hette Signe Lidwall (1881-1951). Hon var en skicklig fotograf
och hundälskare. Hundar av olika slag är avbildade i porträtt eller vid högtider.
Marina Reuterswärd föreslår att Akademin ska göra en förfrågan om att få låna den delen av
utställningen som rör Signe Lidwalls fotografier.
Akademin beslutade uppdra till ordförande att göra en förfrågan till Tidaholms Museum.
§ 33

Stockholm Hundmässa

Pudeln kommer att vara temat för montern.
Akademin hoppas att någon från Franska Institutet kan närvara. De har fått information om
evenemanget.
a) Bemanning
Marina Reuterswärd, Terttu Lardner och Karin Hedberg kommer att närvara på mässan.
Hasse Andersson, Anders Eriksson hjälper till med uppbyggnad, Britt-Gustavsson, Berit
Rinnert och Linnéa Slagfeldt kommer främst att hålla i bokförsäljningen. Nils Erik
Åhmansson kommer också att vara tillgänglig.
b) Utställningen SKKs historia
Förslag att Akademin är ansvarig för utställningen.
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Akademin beslutade i enlighet med förslaget.
§ 34

Samarbete kring underlag för att få löshundsjakten klassificerad som
kulturarv på UNESCOs världsarvslista
Nils Erik Åhmansson redogjorde för vad som hittills hänt med projektet.
Institutet för språk och folkminnen är den myndighet som hanterar dessa frågor. En
privatperson har redan väckt frågan, varför det inte går att någon annan också ansöker med
mindre att den första ansökan är behandlad.
Staffan Thorman informerade om de olika steg som en ansökan genomgår. För att inte SKKs
ansökan ska stagnera ska ny kontakt tas med ansvarig på myndigheten för att undersöka
vidare hur ärendet kan beredas med SKKs medverkan.
Akademin uppdrog till Nils Erik Åhmansson och Staffan Thorman att fortsätta att bereda
ärendet.
§ 34

Uppdragslista

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
a) Ny hundskulptur
Ordförande informerade om att en ny skulptur i form av en pudel kommer att avtäckas i Norra
Djurgårdsstaden. Platsen är i närheten av där gamla Hundstallet låg.
Akademin noterade informationen.
b) Inventering av dyrbara böcker
Åke Hedhammar och Karl Erik Johansson har gått igenom och valt ut de böcker de anser är
värdefulla. De uppmanar också övriga ledamöter att göra en inventering. Inventeringen är
något som ska med jämna mellanrum eftersom inflödet av böcker periodvis är ganska stort.
Akademin noterade informationen.
§ 35

Övriga frågor

a) Den första polishunden i Sverige – sammanställt av PO Törnqvist, maj 2018
För information fanns en sammanställning om den första polishunden i Sverige.
Staffan Thorman informerade om att det finns flera varianter på samma tema och den som
sammanställts här en av dessa varianter.
Akademin tackade PO Törnqvist för ett historiskt intressant material.
§ 36 Nästa sammankomst
Akademin beslutade om möten under 2019 enligt nedan:
13 mars
kl. 10.30
5

15 maj
kl. 10.30
4 september kl. 10.30
20 november kl. 10.00

vid AP Hamiltons grav. Mötet startar kl. 11.00.

Då Britt Gustavsson inom kort kommer att gå i pension passade ordförande på att, på
Akademins vägnar, tacka för hennes insatser under de år hon varit ansvarig för SKKs
bibliotek.
§ 37 Sammankomsten avslutas
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Annika Klang

Justeras:

Pekka Olson
Ordförande

Justeras:

Nils Erik Åhmansson
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